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DỰ BÁO TRONG NGÀY
TỶ GIÁ USD/VND
Ngày 07/12:
Open: 22.690 - 22.850
Low: 22.690 - 22.850
High: 22.750 - 22.920
Close: 22.750 - 22.920
USD Index: 96.296
(Tỷ giá niêm yết)

Ngày 08/12:
Xu hướng
: ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.950 - 23.130
TG Trung tâm : 23.237
Sàn - Trần
: 22.540 - 23.934
CNY Fixing : 6.3677
DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU
Ngày 07/12:

*OMO: 0/1.000 tỷ VND
(Kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 2.5%)

Số dư:
*Bill:
Số dư:

0 tỷ VND
0/0 tỷ VND
0 tỷ VND
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XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VND

SBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng
27 đồng vào sáng nay

PBoC
+ Tỷ giá niêm yết đồng
CNY giảm 61 điểm

USD Index
+ Chỉ số USD Index tăng
nhẹ vào tối qua

Tâm lý thị trường:
* Trong nước: Tỷ giá liên ngân hàng đang trong giai đoạn biến động mạnh
từ đầu tháng 12 đến nay. Trong ngày hôm qua, có thời điểm đã tăng lên mức
23.115 - 23.135 trước khi hạ nhiệt trở lại và đóng cửa cuối ngày ở mức 23.085
- 23.105. Sáng nay, mặt bằng giá liên ngân hàng tiếp tục điều chỉnh giảm khá
mạnh xuống chỉ còn 22.925 - 22.940. Đà giảm này diễn ra sau khi NHNN đã
có những động thái đầu tiên để can thiệp nhằm hạ nhiệt thị trường. Cụ thể,
theo thông báo vào chiều hôm qua, tỷ giá bán USD của NHNN bất ngờ được
điều chỉnh giảm mạnh tới 706 đồng so với phiên liền trước, xuống mức 23.150
đồng, trong khi tỷ giá mua vẫn được giữ ở mức 22.650 VND/USD. Điều này
một lần nữa cho thấy cam kết cung ứng đủ nguồn USD để đáp ứng nhu cầu
cuối năm của thị trường từ phía nhà điều hành. Với lượng dự trữ ngoại hối dồi
dào hơn 100 tỷ USD, NHNN hoàn toàn có đủ nguồn lực và công cụ để can
thiệp một cách linh hoạt nhằm giữ ổn định cho tỷ giá trên thị trường. Dự báo
với động thái mới từ phía NHNN, tỷ giá liên ngân hàng có thể duy trì biên độ
giao dịch quanh mức 22.900 - 23.000 trong thời điểm cuối tuần này. Biên độ
giao dịch trong ngày có thể khá rộng do thị trường đang trong giai đoạn tìm
kiếm vùng giá cân bằng mới và trạng thái ngoại ngoại tệ toàn hệ thống vẫn
đang ở mức khá cao là -3 tỷ USD.
* Thế giới: Chỉ số USD Index biến động trong biên độ hẹp từ đầu tuần đến
nay khi chờ đợi dữ liệu về lạm phát của Mỹ vào cuối tuần này và những thông
tin đánh giá về biến thể Omicron của các chuyên gia y tế. Mặc dù chưa ghi
nhận các triệu chứng nặng từ người nhiễm biến thể mới này nhưng với lượng
đột biến rất cao, tác dụng của các loại vaccine hiện tại được dự báo có thể
sụt giảm nhiều lần so với các biến thể trước đó. Mặc dù vậy, thị trường tài
chính toàn cầu đang cho thấy sự hồi phục tích cực với những lo ngại về tác
động của biến thể mới lên nền kinh tế có thể ít nghiêm trọng hơn. Các chỉ
số chứng khoán Mỹ tiếp tục phục hồi mạnh trong ngày thứ 2 liên tiếp vào tối
qua với Dow Jones tăng 1.4%, S&P 500 tăng hơn 2% và Nasdaq tăng hơn 3%.
Sắc xanh cũng được ghi nhận tại thị trường chứng khoán châu Âu vào tối qua
cũng như châu Á sáng nay.
Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.

